
talm~ lősz.ffi· és 11ap:ij,avad:aI1mazáisi :lőszer ki volilla JaJdv~, úgy 
azt sz;i,rrtén ,a 1egéinység köteles, karba111tartaui. 

Ha o'1yan 1öv,edié'k van · az ütegnél, me1y n~ncs f:es.tv,e és • 
-v:élietlienül rnieg,rozsdiáisod:iJk, úgy ait kőolajűs ronggyal áttöröl
jük, a rozsdát fdoldjuk, utána szárazra töröljük és savmenks 
7,sfrral, vagy oliajos ronggyal áit1,:enj\űk'. · 

Amelllllyj)bffi1 a hüvelyben lévő lőpmza.cs:kókba.11 vagy a 
csiöveis és tá!riasiás lőporná1 n.ém:iJ kis átvállozá:s<t észleiülllk, úgy 
a.zt ;azorunal jelootsilik. MiinclJen bajitársnak !<egyen szívügy,e a 
jó és gondOis anyag:karba111tad,ás, mert ,mindennemű any.a.g meg
ta:karításáv:al a tml?)gunk éisi az egész ma:gyiair nép ITTemzebg,azclJas,á,gi 
helyzetén seg}tűnfü:.. Jdszó legy,en az, am:Lt a jó magyrnr köz
mondiá:s mond: «T:iJsztaság .a jólineve1ts;ég foikmérő,;ie » . Én erre 
ait mondom: a «Jó anyagkarbantartás, a jó gazdáUkofüis fok
mérője! » 

Gősi Dénes írn, alhadnagy. 

A honvédség sajátos gépkocsi~ó kikép~éséről 

Ismeretes, h-ogy a gép!kocsizó .alapkiképzés már nem a 
honvédség llmriemén belü1 tör~énik, hanem a nemrég életrehívott 
és jól fo1szwelt Miaimi Autóműszaki Intézetnél. 

Vezie,tésünlk, amikor a cs;apat-ok gk. és mkp. ve2ielő jelölt
j,e.il az AHa1mi Autóműszai1d Intézetbe küldi, ~eltös célt kíván 
dérni: biztosítani a gjm-v,eik kiszolgálásához, ve21etéséhez szük
séges műsza:lü alapkiképzéslt és szociá1is segítséget nyujtani az 
arra érdem1ese'knek ,azzal, hogy a polg. gjm. veZ!etői jpgosítvány 

. dijmenteis 'kiadásával o1,y szalnr.izsgára tesz111ek szert, aimil azután 
később saját céljlaikra. a poigád életben hasZll.losítani tudna:k. 

Abból a ténybőL, hogy az alap1dkéinést megbízhaló pol
gá.ri .foezekbe adtuk, sokaknaik az a felfogásuk alakult ki, 
m:isz,erint a g'k.-kiJképzé.s1ne:k a honvédsége11 belül sok tennivalója 
már n:incs . . A gk-szolgá1atot érilntő aidlminiJsztráció ismerl0tésé
v~l, ,egy kis terepjárással és . .kötelékV'ez,ebéss1el a kiképzés be 
is fejezhető. 

' Mi·előtt e h ely teJ.en felfogás dl·en .szó:anék, a gk-k:iképzés 
forilosságát kíváno'ln rövkl1en összeioglaLnL 

A géplwc,s:iizó-kiképzést, döntő font-0,s,ságú ki.képzésneik }(,ell 
minősíteni, 111Jeirl ez,en .áll, vagy bukik a gk-egységek .alkalmaz,
hatósága, mozgélwnysága. Anyagi szempontból vizsgál:va a kér-
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dést, vagyis, ha a· gk-anyag'ba foktetett hai!almaJS összeget néz,.. 
zük, nem Lehet közömbös, hogy ,e drága a,nyagot kiknek · a 
kezébe adjuk. 

Ez utóbmak1bál a kiképzés áaalános iráinyelve · és cél.~ 
ldlűz~e világosan kitűnik: ply egyes- :és köbelél~kiképzést kell 
hizlosítan:i, mely a dtrága ainyag é:,e'.ét maximálisan meghossziaib
bílj a és oly sz,emé!1yZJetet k,eH kitermelnünk, mely a Legneihe-
1/,ebb v.i,sz.onyok között is megbízhatóan tudja a g~(-szolgáLalot 
ellátni. 

Ennek a nwgy ,általános kik. célnak a po:1g. lükiép_zés csak 
a~apjál adhatja. A h.arcléri gk. műsza1ü swlgála:t,ot csak a 
honvédség képes oktatólagosan kiképe;,,ni és · fovábbfejl1eszteni. 

A mondottak kii,domborítására néháiny kiképzési rész!letert 
emlHek meg. · 

1. Gic-vezetői kiképzésböl: a gk. honvédet, :miuLán az alap
kiképzésben megfe1elit, saját alos.ztá1yánál továbbképzésben kell 
ré~zesíl-eni. Ez a lovábbképzés az ailosztály,nál (szd., ü., pc. 
iskolánál) a r ,en,d:szeresített típus gj m-elmn történik. A fiaital 
viezJető itl ismeri meg a 'Lípilis gjm. szierlmzetét, 111űködését1 úel~ 
j,fü,ítőképességét, va~wmi:nt gazdaságos kihas.2má1ását. _Ez alka
J on)ma1 Lörténik a rend:szeresílett gjm. tökél-et,es vezetésének 
0.lsajá,títása (úerepj~rás, 1öv,egy-onlatás, stb.). A gk-v,e2ielőnek me;g 
keU ismernie a gjm-höz tarto2'Jó kézis2'Jerszámokkal clvégzendő 
öss;,,es sz,ei.relés,i munkákat és fogásokat. A honv. gk. to:vább
képzés többet k,eU, hogy tartalmazzon és adjon, m:i.Jnt ameny
nyit a polg. gk-vezetőLől követelnek. A harctéri gl_;..szoLgálat 
nagyfokú öná1Ióságot köv-etel, a vez,ető gyakran magára lesz 
hagyatva (nJÍ:ncs távbeszélő, nincs autómentő, nincs országúti 
szervioo állomás, mint a b'ékés hátországban!). A honvéd! gk
vezető ii,lyen hely2;etekbén, csak a saját gyakorlati "iníi:szaki 
tudá,sár,a }lesz utalva. Ez a<lapos műs.zaki kiképzésl követel és 

_ ezért a kliik. :iidieje egészen a honv. leszú,eLésének napjáig tart. 
2. Műmesteri kiképzésből: /f;i. mű-mesLert sok egyéb tudni

valója mellett, a szükség}avitásokr.ól is rends2;ei·-es,en oktaLni kell 
kiképzés,e során. Speciálfa katonai javításokról van szó, aínc
Jyeket csak szűkség esetén kell ailkalmaznuilllk. Ily,ene'k pl. Túgó
heg,esztés, a rossz membrán heliy,etúesí1ése az üaésbőir egy da_,.. 
rabkájával, stb. Ezek, mint látj;uk, nem tökéle~es javítások, 
műszakillag néha hél.y-Lelen 1úegoldás-ok, 1die bimnyos haircászaJli 
helyz,etben ,nélkülözhetetlenek. Amikor pl. 20 km. távolságon 
múlii:k egy Iőszernélküli egység sorsa, akkor rniudent el kell 
követni, hogy a lőszer odajusson. 

21' 



A gk-műmester az ilyen szükségmego:dásolmál .a gk-vezető 
figyelmét mindig köte:es f.elhívni arra, h0gy óva'.osan haladjon 
és a szükségj.aví'.ásit az első alkalomkor cseréltesse fel · szakszerű 
javítással. Megá]apítha~ó tehát, hogy eze1( a szükség ,avílások 
csak biwnyos haircászati helyzetfkben a1kalmaza.ndók 1a1kikor, ha 

a) szakszerű javítás · a legrövidebb időn be1ül j:avítóanyag 
hiányában nem végezhető el, vagy ha 

b) az uzemképtelenné vált , gépkocsi elvon látása nem le
hetséges, metve túl sok idő kell ahhoz, amíg a gk. . elvonta
tásm kerülhet. · 

A kalonai szükségjaví!ásük rendszerezése és rnódj:ruina'k 
tárgyalasa ·nem tar~ozik e· dolgozat keretébe, a néhány sorral 
és példáva1 csa'k izelítőt kíván.tam adni e speciáliis katonai 
kiképz~sről. . 

3. Mint különleges katonai gk-kiképzési feladatot kiell meg
emlíleni a. hdy,es csörlőzési 'tech,ni,ka oktatását. .J eL1,eg7..ele.s fol
adat, pl. va'.amely fontos vontatmá.nynak 11ehéz forepszakai
szon való áthúzása, stb. 

4. üzemanyagkezelőlc kiképzésénél nem hanyagolhatók el 
a különböző uzernanyagok megvizsgá!ásának módszerei. Nem 
komplikált ké,~iai megvizsgálásokról van szó,. hanem egyszerfí 
tábori eszközökl'1el végezhető vizsgá:;atokról, (vízpróba, lán,g•
próba, · stb.)-. A hdm. ter~i.le~en el,őtalált üza-gal kapcsolatban 
lege'.ső t~ndőnk megállapítani, hogy milyen üza-okkal állunl( 
15ziembien: Ez mótorain,k épsége és az e~őtalált üza,.,ok - ~eu::v
szerű felhaszná!-ása érdekében igen fontos ténykedés. 

Az előbbi,e;kben néhány je:Iegzetes katonai · gk. kiképzési 
rész1etel em:ítettem meg. Sokat lehetne még ·a honvédség 
sajátos gk. foiképzés.éről írni. , úgy · gondo:om azonban, · hogy 
ez a néhány k1ik. részJ.et is e1egend!ő lesz ahhoz, hogy elosz
lassam azt a he'.yte,l,en felfogást, mely szerint e 'téren sok 
.tennivalónk nincs, · a jó pqlgári alapkiképzés úgyis mindent 
btiztosít. - . 

l{ulay SáIIJdor őrnagy. 

22 




